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ข่าวประชาสมัพนัธ ์        2 พฤศจิกายน 2564 

 

บ้านปูจัดตังคณะกรรมการ ESG ยกระดับกระบวนการพัฒนาความยังยืน 

ตอกยาํจุดยืน “Smarter Energy for Sustainability” 
 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ผู้นําธุรกิจด้านพลังงานทีหลากหลายในระดับนานาชาติ จัดตัง

คณะกรรมการสิงแวดลอ้ม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: 

ESG) อย่างเป็นทางการ ตอกยาํความมุ่งมนัในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยังยืน ควบคู่ไปกับการ

สรา้งคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสังคมอย่างต่อเนือง ตลอดจนตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นพลังงานแห่งอนาคตทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม เขา้ถึงได ้และมีความชาญฉลาดดว้ยเทคโนโลยี

ดิจิทลั สอดรบักบัเทรนด ์3Ds ของโลก (Decarbonization Decentralization และ Digitalization)  ดว้ยจุดยืน

ทีจะส่งมอบ “Smarter Energy for Sustainability: อนาคตพลังงานเพือความยังยืน” ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

พรอ้มตงัเป้าหมายทางธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายการพฒันาอย่างยงัยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ 7 ขอ้ โดยมุ่งใหค้วามสาํคัญในประเด็นดา้นสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะเรือง

พลงังานและก๊าซเรือนกระจก ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นดา้นการพฒันาสังคม

และเศรษฐกิจ และการใหค้วามรว่มมือเพอืพิชิตเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน 

 

คณะกรรมการสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดูแลกิจการ (ESG) มีหนา้ทีในการสนบัสนุนคณะกรรมการ

บริษัทในการกาํกบัดแูลเรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั ESG เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ผลกระทบจาก

การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ชุมชน ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ฯลฯ โดยคณะกรรมการ 

ESG จะคอยให้คาํแนะนาํในด้านกลยุทธ์ทีเกียวข้อง, พิจารณานโยบาย เป้าหมาย การดาํเนินงาน และ

ผลลพัธ,์ ตรวจสอบและติดตามการบริหารความเสียงดา้น ESG  และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย, 

ตลอดจนดูแลเรืองการเปิดเผยขอ้มูล ESG ทีสาํคัญออกสู่สาธารณะ รวมทังปฏิบัติหน้าอืนๆ ร่วมกับคณะ

ผูบ้ริหารบริษัทฯ เพือร่วมกนัขับเคลือนการดาํเนินงานดา้น ESG ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล

สงูสดุ  
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นายพิริยะ เข็มพล ประธานคณะกรรมการสิงแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ บริษัท 

บ้านปู จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “การดาํเนินงานดา้น ESG เป็นสิงทีบา้นปไูดม้ีความตระหนักรูแ้ละหยงั

รากลึกในองคก์รมายาวนาน และไดด้าํเนินกิจการดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามหลกัความยงัยืนมาโดย

ตลอด การจัดตงัคณะกรรมการ ESG สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคัญในการส่งเสริมใหเ้กิดการกาํกบั

ดูแล เพือช่วยใหภ้ารกิจสู่การบรรลุเป้าหมายดา้นความยังยืนมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิงขึน โดยใน

ปัจจุบนัประเทศต่างๆ เริมมีแนวนโยบายใหม่ๆ ด้าน ESG มากขึน และยังมีประเด็นทีหลากหลาย เช่น การ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ความปลอดภัยทางไซเบอร ์ (Cybersecurity) การ

ตอบสนองต่อภัยพิบตัิ และการพฒันาพนักงาน ดงันนั คณะกรรมการ ESG จะเป็นตัวแทนของบอรด์บา้นปู 

ทีทาํหน้าทีเสมือนเป็นเรดารจ์ับทิศทาง และร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการขับเคลือนองค์กรไปในทิศทาง 

ทีเหมาะสม โดยคณะกรรมการ ESG จะเป็นกรรมการอิสระทีมีความรูค้วามสามารถในหลายดา้น จึงสามารถ

นาํเสนอขอ้คิดเห็นและมุมมองทีมีความเป็นกลางและเป็นประโยชนแ์ก่ผูบ้ริหาร ส่งผลใหเ้กดิการทาํงานแบบ

ส่งเสริมซึงกนัและกัน สรา้งสมดุลระหว่างผลประกอบการทีดีและความรบัผิดชอบต่อเป้าหมาย ESG อย่าง

เหมาะสม เพือประโยชนส์งูสุดของบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้ ตลอดจนผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วนทงัในระยะ

สนัและระยะยาว”   

 

ในช่วงเปลียนผ่านทางธุรกิจของบ้านปูในฐานะผู้นําด้านพลังงานทีหลากหลายในระดับนานาชาติ 

(International Versatile Energy Provider) บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญดา้น ESG ควบคู่ไปดว้ยอย่างต่อเนือง 

ตลอดจนมีการเตรียมความพรอ้มเพือรบัมือกบัความทา้ทายและการเปลียนแปลงของโลกแห่งอนาคต โดยได้

วางกรอบการดาํเนินงานและมุ่งให้ความสาํคัญในประเด็นทีสอดคลอ้งกับทิศทาง ESG และการประเมิน

ความเสียงระยะสนัและระยะยาวของโลก โดยในด้านสิงแวดล้อม (E)  บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัประเด็น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจดัการพลงังานและนาํ และการจดัการมลพิษทางอากาศ ในด้านสังคม (S) 

มุ่ง เน้นเ รืองการจัดการและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามยั การทาํงานชุมชนสมัพันธ์ และการพฒันาชุมชน และด้านการกาํกับดูแลกิจการ (G) มุ่งเนน้

ประเด็นการกํากับดูแลกิจการอย่างยังยืน การดูแลจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการคู่ค้าและผู้รับเหมา  
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การบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ และการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยทาง 

ไซเบอร ์(Data Privacy & Cybersecurity) โดยมีตวัอย่างการดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมดงันี 

 ด้านสงิแวดล้อม (E) : บา้นปดูาํเนินธุรกิจดว้ยกลยุทธ ์Greener & Smarter เพือตอบสนองต่อการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทังการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ

ลงทนุในพลงังานหมนุเวียนและพลงังานเชือเพลิงทีสะอาดขึน และการสรา้งธุรกิจใหม่ๆ ทีตอบสนอง

แนวโนม้และความตอ้งการพลงังานแห่งโลกอนาคต โดยบา้นปูไดว้างเป้าหมายว่าภายในปี 2568 

EBITDA มากกว่ารอ้ยละ 50 จะมาจากธุรกิจพลงังานทีสะอาดขึนและเทคโนโลยีพลงังาน นอกจากนี 

ยังมีการดาํเนินโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึงเป็นโครงการะยะ

ยาวในเหมืองทีอินโดนีเซียอีกดว้ย 

 ด้านสังคม (S) : บา้นปมูีวัฒนธรรมองคก์ร Banpu Heart ทีเชือมโยงและหลอมรวมพนกังานจาก

หลากหลายเชือชาติและต่างวัฒนธรรมใน 10 ประเทศทีบา้นปดูาํเนินธุรกิจ ใหส้ามารถร่วมแรงร่วม

ใจกันทาํงานสู่การบรรลุเป้าหมายเพือความยังยืนตามหลกั ESG และการดําเนินโครงการเพือ

สังคมต่างๆ ทงัในดา้นการส่งเสริมการศึกษา การช่วยเหลือสงัคมและชุมชนในภาวะวิกฤตและใน

ยามเกิดภัยพิบตัิ โดยนบัตงัแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย บา้นปูไดร้่วมมือกับ

กลุ่มมิตรผลในการจัดตัง ‘กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ เพือ

ช่วยเหลือผูท้ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 โดยปัจจบุนักองทุนฯ มีมลูค่ารวม 1,000 ลา้น

บาท  

 ด้านการกํากับดูแลกิจการ (G) : บา้นปมูีทีมงาน Incident Management Team หรือ IMT ใน

การบริหารจดัการในสภาวะวิกฤต ทาํใหก้ารดแูลความปลอดภยัของพนกังาน และการดาํเนินธุรกิจ

โดยในช่วงสถานการณโ์ควิด-   ทีผ่านมาเป็นไปไดอ้ย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ และไดม้ีการ

จดัตงัหน่วยงาน Digital Center of Excellence (DCOE) เพือขบัเคลือนบา้นปใูหพ้รอ้มเปลียนผ่าน

สู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยนาํนวตักรรม เทคโนโลยี และแนวคิดแบบดิจิทลัทีทนัสมยั

มาใชอ้ย่างชาญฉลาดทวัทงัองคก์ร ควบคู่ไปกบัการทาํงานรูปแบบใหม่ทีรวดเร็วและคล่องตัว "Agile 

Working" มากขึน เพือเสริมสรา้งประสิทธิภาพการทาํงานในทุกส่วน รวมทังก่อใหเ้กิดการพัฒนา
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สินคา้และบรกิารทีตอบโจทยใ์หก้บัลกูคา้ทงัภาคธุรกิจ (B2B) รายย่อย (B2C) และรฐับาล (B2G) ได้

ดียิงขึน 
 

จากการดาํเนินธุรกิจตามหลกั ESG ของบา้นปอูย่างต่อเนือง ทาํใหบ้า้นปไูดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นหนึงในผูน้าํ

ดา้นความยงัยืนจากองคก์รชนันาํทงัในระดบัประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ การรกัษาสถานะสมาชิกกลุ่ม

ดชันีความยงัยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนืองเป็นปีที 7 การรกัษาตาํแหน่ง 

“Gold Class” ในกลุ่มอุตสาห กรรม  Coal & Consumable Fuels จากการประ กาศผลรางวัล  SAM 

Sustainability Award 2021 รวมถึงไดร้บัการจัดอันดับใหอ้ยู่ในระดับ A (ตามเกณฑว์ัด AAA ถึง CCC) ใน

การประเมินความยงัยืน ESG Ratings โดย MSCI ในปี 2562 และลา่สดุไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นหนึงใน 100 

บริษัทในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ทีมีความโดดเด่นดา้น ESG ในภาคอตุสาหกรรม

เหมืองแร่และโลหะ จากการจัดอันดับโดย Vigeo Eiris (V.E), Moody’s ESG Solutions นอกจากนียังไดร้บั

รางวัล Asia’s Best SDG Reporting ระดับ Silver จาก Asia Sustainability Reporting Awards 2020 อีก

ดว้ย 

 

บา้นปูจะเดินหนา้ธุรกิจตามหลกั ESG ดว้ยความมุ่งมัน บนทิศทางการเปลียนผ่านสู่พลงังานทีสะอาดและ

ฉลาดขึนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter พรอ้มสรา้งคุณค่าและความไวว้างใจใหก้ับผูม้ีส่วนได้เสียดว้ย

ความรบัผิดชอบต่อโลกและสงัคม 

# # # 
 

เกียวกับบ้านปู 

บริษัท บา้นป ูจาํกัด (มหาชน) เป็นผูน้าํดา้นพลงังานทีหลากหลายในระดบันานาชาติ ดาํเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม

ธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 

ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
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ข้อมลูเพิมเติมสาํหรับสือมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสือสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 

ดวงกมล สาลีรตัน ์  061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th 

กฤติยาณี ศรีหิรญั  081-909-3003 kittiyanee_s@banpu.co.th 
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รูปประกอบ 

 นายพิรยิะ เข็มพล ประธานคณะกรรมการ

สิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 

 นายพิชยั ดุษฎีกลุชยั กรรมการสิงแวดลอ้ม 

สงัคม และการกาํกบัดแูลกจิการ บริษัท บา้นป ู

จาํกดั (มหาชน) 

 นายธีรภทัร สงวนกชกร กรรมการสิงแวดลอ้ม 

สงัคม และการกาํกบัดแูลกจิการ บริษัท บา้นป ู

จาํกดั (มหาชน) 

 

กรอบการดาํเนินงานและประเดน็ดา้น ESG ที

บา้นปมูุ่งใหค้วามสาํคญั 



 

7 

 

   

โครงการเพอืสงัคมต่างๆ ของบา้นป ู

 


